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Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An
Số 06, đường Trần Huy Liệu, TP.Vinh
THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ

Một số vấn đề nổi bật được báo chí quan tâm phản ánh
- Tính đến 12h00 ngày 30/6, Nghệ An có 99 trường hợp mắc Covid-19;
- Tiếp tục truy vết các trường hợp đã đến chợ đầu mối từ ngày 01/6;
- Các hoạt động hỗ trợ lực lượng phòng, chống dịch và người dân
trong khu phong tỏa;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 6;
- Chốt phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT.
THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ
* Thông tin về công tác phòng, chống Covid-19:
- Nghệ An: Nhiều trường hợp vi phạm phòng, chống dịch bị xử phạt:
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, TP.Vinh đã thực hiện cách ly
xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ kể từ 0h00 ngày 19/6, yêu cầu người dân
phải ở nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Tuy nhiên, trong những ngày qua,
một bộ phận người dân vẫn chủ quan, lơ là, bất chấp lệnh cấm ra ngoài khi
không cần thiết.Trước tình trạng đó, ngày 21/6/2021, UBND TP Vinh ban hành
công văn hỏa tốc số 4092/UBND-QLĐT gửi các cơ quan, đơn vị liên quan yêu
cầu tăng cường tuần tra, kiểm soát người đi lại trên địa bàn, hạn chế ra khỏi nhà
để phòng, chống dịch COVID-19.
- Tạm dừng hoạt động, xét nghiệm toàn bộ tiểu thương chợ Cửa Bắc
ở TP Vinh: Phường Hưng Bình (TP.Vinh) đã tiến hành lập chốt kiểm soát, cách
ly ở chợ Cửa Bắc trên địa bàn phường trong ngày 24/6. Khu chợ này có khoảng
250 tiểu thương. Đây là khu chợ liên quan đến các ca nhiễm Covid - 19 trên địa
bàn TP. Vinh.
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- Thành phố Vinh dỡ lệnh cách ly toàn phường Hồng Sơn và Vinh Tân:
Trong tối 24/6, lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ
các hộ dân tại 2 phường Hồng Sơn và Vinh Tân do liên quan đến các ca nhiễm
tại chợ đầu mối. Sau khi toàn bộ người dân 2 phường có kết quả xét nghiệm âm
tính, UBND TP.Vinh đã cho phép dỡ lệnh cách ly y tế đối với 2 địa phương này.
- Phường Quán Bàu (TP.Vinh) mở rộng phạm vi phong tỏa sau khi
liên tiếp xuất hiện ca nhiễm mới: Toàn bộ khối 4 với tổng 198 hộ, 796 nhân
khẩu ở phường Quán Bàu (TP.Vinh) hiện đã bị phong tỏa tạm thời để lấy mẫu
xét nghiệm. Trong chiều 26/6, địa phương tiếp tục ghi nhận thêm 4 ca mắc
Covid - 19 mới, nâng số ca nhiễm trên địa bàn phường lên 6 ca.
- Cách ly xã hội 4 thôn ở Nghi Lộc vì cặp vợ chồng nhiễm Covid-19:
Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 với 4 thôn
thuộc xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc. Phần còn lại của xã Nghi Diên thực hiện
theo Chỉ thị 15. Trước đó, sáng 25/6, Nghi Lộc ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu
tiên. Bệnh nhân là người phụ nữ 50 tuổi, trú ở thôn Phượng Sơn, xã Nghi Diên,
Người này là tiểu thương, buôn bán ở chợ đầu mối Vinh. Sau khi xét nghiệm các
F1, chồng của bệnh nhân cũng được xác định nhiễm Covid-19.
- Ngày 25/6, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ
tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương để triển khai
một số biện pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác truy vết, khoanh vùng, dập
dịch. Để tiếp tục củng cố, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19, tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã yêu cầu
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc,
đầy đủ, quyết liệt, đồng bộ, kịp thời các biện pháp, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo
Quốc gia, Ban Chỉ đạo tỉnh để vận dụng phù hợp cho việc chỉ đạo hiệu quả công
tác phòng chống dịch tại địa phương.
- Nghệ An đón 1.000 lao động về từ tỉnh Bắc Giang: Đây là số công
nhân trong đợt đầu tiên trong tổng số 2.221 công nhân làm việc ở tỉnh Bắc
Giang được tỉnh Nghệ An hỗ trợ đưa về cách ly. Những trường hợp tiếp nhận
gồm 2 nhóm là: Nhóm tổ chức đón tập trung là người lao động có hộ khẩu
thường trú tại Nghệ An đang ở tỉnh Bắc Giang có nhu cầu trở về Nghệ An do
dịch COVID-19 và nhóm người lao động mắc COVID-19 đã được điều trị khỏi,
đủ tiêu chuẩn xuất viện.
- Tối 25/6, Nghệ An có thêm 8 ca nhiễm Covid-19 mới: Tối 25/6, Nghệ
An phát hiện thêm 8 ca nhiễm Covid-19 mới ở các địa phương như thành phố
Vinh, huyện Quỳnh Lưu, huyện Quỳ Hợp và huyện Nghi Lộc. Như vậy, tính đến
thời điểm hiện tại tỉnh Nghệ An đã phát hiện 59 ca dương tính với Covid-19,
trong đó: TP Vinh có 33 ca, Diễn Châu có 9 ca, Tân Kỳ có 01 ca, Quỳ Hợp có
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05 ca, Nam Đàn có 02 ca, Đô Lương có 01 ca, TX Hoàng Mai có 02 ca, Nghĩa
Đàn có 01 ca, Nghi Lộc có 02 và Quỳnh Lưu có 03 ca.
- Nghệ An xác định có 3 ổ dịch lớn, ca nhiễm ở Quỳ Hợp mang chủng
virus siêu lây nhiễm: Qua phân tích của tổ truy vết trên địa bàn tỉnh hiện có 3 ổ
dịch lớn. Ổ dịch thứ nhất liên quan đến ca bệnh làm nghề gội đầu ở phường Hà
Huy Tập (TP Vinh). Ổ dịch thứ 2 là các ca bệnh từ Bắc Giang trở về, riêng ca
bệnh ở huyện Quỳ Hợp mang chủng virus siêu lây nhiễm. Ổ dịch thứ 3 là tại chợ
đầu mối TP. Vinh, đến nay vẫn chưa rõ nguồn lây nhiễm. Tình hình dịch trên địa
bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, nhiều ca bệnh mất dấu F0. Nhiều địa phương
vẫn đang lúng túng trong việc điều tra truy vết người liên quan ca nhiễm, xây
dựng khu cách ly tập trung.
- Tiếp tục cách ly xã hội 2 xã ở huyện Diễn Châu để phòng dịch
Covid-19: Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An quyết định tiếp tục thực hiện cách ly
xã hội theo Chỉ thị số 16 đối với các xã: Diễn Thịnh, Minh Châu (Diễn Châu).
Tiếp tục thực hiện cách ly y tế đối với thôn Vân Tập, xã Minh Châu. Còn 4 xã:
Diễn Trung, Diễn Kim, Diễn Tân, Diễn Cát sẽ dừng thực hiện cách ly xã hội
theo Chỉ thị 16, chuyển sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Ngoài ra, 30 xã
còn lại và thị trấn Diễn Châu sẽ dừng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số
15. Thời gian thực hiện từ 00h00 ngày 26/6.
- Nghệ An: Kiểm soát chặt kinh doanh tại chợ truyền thống để phòng
chống dịch Covid-19: Những nguy cơ lây nhiễm tại chợ truyền thống được đặt
ra sau khi ghi nhận nhiều ca bệnh liên quan các các chợ truyền thống, chợ đầu
mối, UBND TP. Vinh và Sở Công Thương Nghệ An cùng có ý kiến tạm dừng
hoạt động kinh doanh các chợ trên địa bàn thành phố để đảm bảo công tác
phòng dịch. Tuy nhiên, UBND tỉnh Nghệ An không đồng ý với đề xuất tạm
dừng hoạt động các chợ trên địa bàn TP. Vinh. Thay vào đó, yêu cầu kiểm soát
chặt chẽ tại các chợ chưa xuất hiện dịch.
- Các khu công nghiệp ở Nghệ An tiến hành test nhanh Covid-19 cho
công nhân: Trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 12 KCN. Hiện tại có 8 KCN đang
hoạt động, 128 dự án đi vào sản xuất, tạo việc làm cho 28.230 lao động. Trước
diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND tỉnh đã chỉ siết chặt công tác
phòng dịch, đồng thời triển khai test nhanh cho toàn bộ công nhân lao động.
Tính đến ngày 25/6, đã có 94/128 doanh nghiệp test nhanh Covid-19 cho 9.814
lao động, đạt tỷ lệ 73,4%. Trong đó, có 49 doanh nghiệp đã test nhanh cho 100%
lao động.
- Ngày 27/6, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến thăm, động viên lực lượng cán bộ
ngành Y tế trực tiếp tham gia điều trị người nhiễm Covid -19; Đội y, bác sỹ tình
Điểm báo Tuần 26

Page 3

nguyện phòng, chống Covid -19 tỉnh. Tại các điểm đến thăm, bên cạnh động
viên đội ngũ y bác sỹ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy gửi lời cảm ơn đến
gia đình, người thân các y bác sỹ đã chia sẻ, động viên để các đồng chí hoàn
thành tốt nhiệm vụ.
- Chiều ngày 27/6, Nghệ An phát hiện thêm 5 ca nhiễm Covid-19 mới
và có 01 ca tái dương tính Covid-19 sau khi được điều trị khỏi từ Bắc Giang trở
về.
- Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thành phố
quyết định tạm dừng hoạt động 5 khu chợ, bao gồm: Chợ đầu mối gắn với
đình Tây chợ Vinh; chợ Trụ - Hưng hòa, chợ Quang Trung, chợ Cửa Bắc, chợ
Ga Vinh. Tại huyện Thanh Chương, mặc dù đến thời điểm này chưa có ca nhiễm
Covid-19 nhưng ông Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương
cho biết, từ ngày 27/6, huyện sẽ tạm đóng cửa nhiều chợ dân sinh trên địa bàn
để phòng, chống dịch.
- Dừng hoạt động, lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ tiểu thương chợ Ga
Vinh: Đây là khu chợ đã từng có 3 bệnh nhân dương tính với Covid - 19 thường
đến mua sắm, do đó, thành phố Vinh yêu cầu dừng hoạt động chợ Ga Vinh từ
ngày 28/6 để triển khai các biện pháp phòng dịch. Toàn bộ các lối ra vào tại chợ
Ga Vinh đã được lực lượng chức năng căng dây cách ly, các hoạt động mua bán
tại chợ đã tạm dừng từ chiều 27/6. Toàn khu chợ cũng đã được tiến hành phun
khử khuẩn. Sau khi tạm dừng hoạt động, toàn bộ tiểu thương phải ở lại chợ
trong chiều 27/6 để lấy mẫu xét nghiệm.
- Quỳnh Lưu: Phong tỏa, khẩn trương truy vết khi xuất hiện thêm 1
ca nhiễm Covid-19: Ngay sau khi có kết quả trường hợp bệnh nhân H.T.T
dương tính với Covid - 19 liên quan đến ổ dịch tại chợ đầu mối Vinh, Ban chỉ
đạo phòng chống dịch bệnh Covid - 19 huyện Quỳnh Lưu chỉ đạo xã Quỳnh
Minh triển khai các biện pháp cấp bách.
- Thêm 1 xã ở Nghệ An giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 vì xuất hiện
bệnh nhân Covid-19: Ngay sau khi có 2 ca bệnh tại cộng đồng ở xóm 4, xã
Quỳnh Lâm, địa phương đã truy vết được 24 trường hợp F1 và 68 trường hợp F2
và tiến hành cách ly, lấy hơn 1.300 mẫu xét nghiệm ngay trong đêm, đồng thời
khoanh vùng, khử khuẩn, phong tỏa xóm 4 và lập 3 chốt kiểm dịch, không cho
người ra, vào vùng dịch. Xã Quỳnh Lâm (Quỳnh Lưu) sẽ thực hiện giãn cách xã
hội theo Chỉ thị 16, riêng với xóm 4 sẽ được phong tỏa, cách ly xã hội bắt đầu từ
0h ngày 26/6.
- Sáng 28/6, Trung tâm CDC Nghệ An thông tin, trong 12h qua từ 19h
ngày 27/6 đến 7h sáng 28/6, trên địa bàn tỉnh Nghệ An không có ca mắc CovidĐiểm báo Tuần 26
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19 mới. Các mẫu F1 và mẫu nghi ngờ trong tối 27/6 cơ bản đã được xét nghiệm
xong và đều có kết quả âm tính. Bên cạnh đó, đã xét nghiệm xong 5.416 mẫu lấy
tại 2 huyện Quỳ Hợp và Nam Đàn (trong đó huyện Quỳ Hợp 1.302 mẫu; Nam
Đàn: 4.114 mẫu), kết quả 100% âm tính.
- Bệnh viện khổ vì phải “gánh” chi phí test nhanh cho 171 bệnh nhân:
Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh khó khăn vì phải gánh chi phí test nhanh
COVID-19 thường xuyên cho 171 bệnh nhân chạy thận, trong khi không được
hưởng hỗ trợ của tỉnh do vướng cơ chế. Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An quy định
hỗ trợ các cơ sở y tế có bệnh nhân chạy thận phải thực hiện test nhanh COVID19 theo thực tế, chi phí 138.000 đồng/lần. Tuy nhiên, trong danh sách các cơ sở
y tế được hỗ trợ chi phí này, không có Bệnh viện GTVT Vinh. Nguyên nhân,
theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Hòe, tỉnh Nghệ An cho rằng Bệnh viện GTVT Vinh
thuộc Bộ GTVT, nhưng Bộ GTVT lại cho rằng đã chuyển giao bệnh viện về cho
tỉnh quản lý. Không có nguồn hỗ trợ, không được thu từ bệnh nhân, trong khi
vẫn phải xét nghiệm, Bệnh viện GTVT Vinh buộc phải cân đối để gánh khoản
tiền này, ảnh hưởng đến thu nhập, cuộc sống của cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế,
người lao động.
- Sáng 29/6, Nghệ An chính thức đưa Bệnh viện dã chiến số 1 vào
hoạt động, đón nhận các bệnh nhân mắc Covid-19 ở tỉnh (tình trạng nhẹ, trung
bình) về đây để điều trị. Bệnh viện được đặt tại khối 7, thị trấn Hưng Nguyên,
huyện Hưng Nguyên.
- Đến chiều 29/6, Nghệ An ghi nhận 96 ca Covid-19; nhiều phường xã
ở TP. Vinh có người nhiễm: Tính từ ngày 13/6 đến nay, tỉnh Nghệ An đã phát
hiện được 96 ca dương tính với Covid-19, trong đó: Thành phố Vinh có 61 ca,
Diễn Châu có 14 ca, Tân Kỳ có 01 ca, Quỳ Hợp có 5 ca, Nam Đàn có 4 ca, Đô
Lương có 01 ca, thị xã Hoàng Mai có 02 ca, Nghĩa Đàn có 01 ca, Nghi Lộc có 3
ca và Quỳnh Lưu có 4 ca. Riêng trong ngày 29/6, Nghệ An phát hiện thêm 14 ca
nhiễm Covid-19.
- TP Vinh: Phong tỏa 2 chung cư vì có ca nhiễm Covid-19: Tòa nhà
CT1, chung cư Kim Thi và chung cư Phú Mỹ Trung, phường Quán Bàu, TP
Vinh đã bị lực lượng chức năng phong tỏa do có 2 ca nhiễm Covid-19 sống tại 2
chung cư này. Được biết, tòa nhà CT1 - chung cư Kim Thi có 243 căn hộ với
khoảng 800 cư dân đang sinh sống. Hiện các lối ra vào của tòa nhà này đã bị lập
chốt phong tỏa. Chung cư Phú Mỹ Trung hiện có 62 căn hộ với tổng 195 nhân
khẩu. Toàn bộ các lối ra vào của chung cư đã bị căng dây cách ly. Trong chiều
29/6, chính quyền phường Quán Bàu đã phối hợp với CDC Nghệ An tiến hành
lấy mẫu khoảng 1.000 người dân sống tại 2 chung cư này. Hiện công tác tiêu
độc khử trùng cũng như truy vết các trường hợp liên quan đến 2 ca bệnh đang
được địa phương gấp rút triển khai.
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- Phát hiện 4 công dân ở vùng dịch trên xe giường nằm đi vào Nam:
Vào khoảng 21 giờ 40 phút ngày 28/6, Tổ công tác Công an huyện Quỳnh Lưu
đã phát hiện 4 công dân vùng cách ly xã hội trên một xe ô tô giường nằm. Theo
đó, chiếc xe ô tô khách giường nằm mang BKS 37B - 023.00 chạy tuyến Quỳnh
Lưu - Bình Dương do lái xe Hồ Diên Dương, sinh năm 1981 trú tại xã Quỳnh
Minh điều khiển đang lưu thông trên tuyến đường Quỳnh Lương - Quỳnh Thanh
ra Quốc lộ 1A để đi vào Bình Dương. Qua kiểm tra, công an phát hiện trên xe có
chở 16 hành khách, trong đó có 4 trường hợp quê ở xã Quỳnh Minh gồm: Lái
xe, phụ xe và 2 hành khách; các hành khách còn lại ở các xã Quỳnh Nghĩa, Tiến
Thủy... Xác định việc chở hành khách từ vùng dịch đi ra khỏi địa bàn đã vi
phạm Chỉ thị 16, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện đã chỉ đạo
lực lượng Y tế huyện có mặt tại hiện trường để lấy mẫu, xét nghiệm 4 trường
hợp công dân xã Quỳnh Minh.
- Nghệ An đề nghị tạm dừng các đường bay thương mại đến Cảng
Hàng không Vinh: Để hạn chế giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh từ Nghệ
An ra bên ngoài và từ bên ngoài vào Nghệ An, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi
cho Nghệ An trong công tác dập dịch, UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị Bộ
Giao thông vận tải quan tâm chỉ đạo tạm dừng khai thác các đường bay thương
mại đi và đến Cảng Hàng không quốc tế Vinh từ 0 giờ ngày 30/6/2021.
- Xuyên trưa truy vết các trường hợp liên quan đến chợ đầu mối
Vinh: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, bắt đầu từ sáng 30/6, 25 phường, xã
của thành phố Vinh đã ra quân truy vết tất cả các trường hợp đến chợ đầu mối
Vinh từ ngày 1/6 đến nay. Mọi thông tin về họ tên, địa chỉ, số điện thoại của các
hộ dân đều được lưu lại đầy đủ để tiện liên lạc khi có các thông tin về dịch bệnh.
Được biết, thành phố Vinh đã chỉ đạo 25 phường, xã phải hoàn thành việc truy
vết các trường hợp từng đến chợ đấu mối Vinh trong hôm nay (30/6).
- Gần 3.000 nhân viên, bệnh nhân và người nhà Bệnh viện Hữu nghị
đa khoa Nghệ An âm tính với Covid-19: Ngay sau khi phát hiện ca bệnh
dương tính Covid-19, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã tổ chức lấy mẫu
xét nghiệm cho toàn thể cán bộ, nhân viên, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.
Gần 3000 mẫu xét nghiệm được lấy tại bệnh viện trong ngày 29/6 đều âm tính.
Đây là mẫu xét nghiệm của tất cả cán bộ, nhân viên y tế và bệnh nhân, người
nhà bệnh nhân (trong đó các trường hợp F1 được lấy mẫu 2 lần).
- Ưu tiên tiêm vắc -xin phòng Covid-19 cho tiểu thương kinh doanh
tại các chợ, siêu thị: UBND tỉnh đã yêu cầu các địa phương tiến hành thực hiện
việc phong tỏa, điều tra dịch tễ, phun khử khuẩn theo đúng quy định đối với các
chợ đã xuất hiện dịch, khi đủ điều kiện thì mở lại hoạt động đảm bảo phục vụ
hàng hóa cho nhân dân. Yêu cầu UBND TP.Vinh nghiên cứu đề xuất lộ trình
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tiêm vắc- xin phòng Covid-19 cho các tiểu thương, hộ kinh doanh tại chợ, siêu
thị.
- Phong tỏa 9 hộ dân phường Đông Vĩnh sau khi có ca bệnh dương
tính: Ca bệnh này đi từ Sài Gòn về, đã hoàn thành cách ly tập trung 21 ngày, trở
về cách ly tại nhà 10 ngày thì dương tính sau 4 lần xét nghiệm. Phường Đông
Vĩnh đã nhanh chóng phong tỏa ở hẻm 24, ngõ 6, đường Nguyễn Phùng Thời,
khối Vĩnh Thành với 9 hộ dân, 20 nhân khẩu. Sau khi phong tỏa, địa phương đã
triển khai phun tiêu độc, khử trùng và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp trong
khu vực.
- Phong tỏa 70 hộ dân phường Lê Mao (TP Vinh) liên quan đến ca
nhiễm Covid-19: Đây là ca nhiễm Covid-19 đầu tiên xuất hiện trên địa bàn
phường Lê Mao, TP.Vinh. Cụ thể, khu vực phong tỏa bao gồm 1 phần khối
Trung Hòa 1 và Trung Hòa 2, tập trung trên các tuyến đường Hồ Sỹ Đống, Ngư
Hải, Đặng Tất với tổng 70 hộ dân, khoảng 200 nhân khẩu.
- Sáng 30/6, Nghệ An thêm 3 ca nhiễm Covid-19 mới, đều là F1 đã
được cách ly, tổng cộng Nghệ An đã có 99 trường hợp mắc Covid-19 kể từ
ngày 13/6 tới nay.

* Các hoạt động chỉ đạo, điều hành khác
- Ngày 24/6 dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ
tháng 6 để nghe và cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách, công tác
cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm
2021 cùng một số nội dung quan trọng khác. Tham dự có các đồng chí Nguyễn
Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
- Ngày 26/6, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết: Hai
học sinh của trường THPT chuyên Phan Bội Châu là em Trương Văn Quốc Bảo
và Nguyễn Hoàng Vũ đều là học sinh lớp 11A2 đã đạt Huy chương Bạc cuộc thi
Olympic Tin học quốc tế.
- Ngày 28/6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX tổ chức
Hội nghị lần thứ 5. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến
các điểm cầu tại trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tỉnh và 20 điểm cầu khác tại các huyện ủy, thị ủy.
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- Ngày 29/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị ra Nghị
quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Thái Thanh
Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng
ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.
- Ngày 30/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì Hội nghị
trực tuyến với 13 địa phương để bàn các giải pháp tháo gỡ vướng mắc thực hiện
Dự án xây dựng một số đoạn trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông
và Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai
đoạn 1. Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó
Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.

KINH TẾ - ĐẦU TƯ
Báo Nghệ An (25/6) đưa tin “Nghệ An: Phát hiện sai phạm hơn 30 tỷ
đồng sau thanh tra”: Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu
năm 2021 của UBND tỉnh Nghệ An cho thấy, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh
Nghệ An đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, từng
bước đẩy lùi tham nhũng. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đã được thực
hiện một cách đồng bộ. Qua công tác thanh tra, Nghệ An đã phát hiện tổng giá
trị sai phạm hơn 30 tỷ đồng; trong đó kiến nghị thu hồi gần 20,1 tỷ đồng và xử
lý khác gần 10 tỷ đồng; phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi 327 m2 đất.
Toàn ngành Thanh tra thực hiện 111 cuộc thanh tra hành chính tại 237 đơn vị và
đến nay đã ban hành kết luận 61 cuộc. Qua thanh tra hành chính phát hiện
64/237 đơn vị có vi phạm với tổng số tiền hơn 25,7 tỷ đồng và 327 m2 đất. Qua
thanh tra cũng đã kiến nghị xử lý hành chính 27 tổ chức và 55 cá nhân có sai
phạm.
Báo Đầu tư (26/6) đưa tin “Nghệ An: Phạt một công ty 600 triệu đồng
do lấn chiếm đất phi nông nghiệp”: UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định xử
phạt Công ty CP đầu tư và thương mại dầu khí Nghệ An vì đã có hành vi vi
phạm hành chính: Chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị trong trường
hợp diện tích từ 0,5ha đến dưới 1ha. Cụ thể, công ty này đã sử dụng 8.313,3 m2
đất trên thực địa tại xã Hưng Lộc, TP. Vinh để xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự
án, gồm: Đường giao thông, vỉa hè, mương thoát nước khi chưa hoàn thành các
thủ tục giao đất theo quy định pháp luật. Hình thức xử phạt là phạt tiền 600 triệu
đồng, và buộc công ty thực hiện tiếp thủ tục giao đất theo quy định.
Báo Nghệ An (26/6) đưa tin “Nghệ An: Chỉ số sản xuất công nghiệp
tăng hơn 25%”: 6 tháng đầu năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn
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tăng 25,15% so với 6 tháng năm 2020. Chỉ số sản xuất công nghiệp có mức tăng
trưởng mạnh tập trung ở một số ngành, lĩnh vực quan trọng gồm: công nghiệp
chế biến, chế tạo tăng 26%; công nghiệp khai khoáng tăng gần 22%; sản xuất và
phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng
21,47%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng
0,8% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 6 tháng năm 2021 ước
đạt 41.590 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 52,4% kế hoạch.
Báo Nghệ An (29/6) đưa tin “Nghệ An: Tiết kiệm gần 550 tỷ đồng từ
sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế”: Thực hiện các nghị quyết của
Trung ương về tinh giản biên chế, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống
chính trị, đến nay Nghệ An đã giảm được 3 chi cục, 21 phòng (ban) trực thuộc
các sở, ban, ngành; giảm 9 cấp phó các sở, ban, ngành cấp tỉnh theo quy định
mới, trong đó khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể giảm 6 cấp phó và
khối sở, ngành giảm 3 cấp phó. Nghệ An cũng đã giảm được 232 đơn vị sự
nghiệp công lập và 612 phòng trực thuộc (tỷ lệ giảm đạt 11,88%); có 93 đơn vị
đã chuyển sang cơ chế tự đảm bảo chi thường xuyên theo quyết định của UBND
tỉnh, trọng tâm là các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành Y tế, Ban quản lý dự án các
sở, ngành, UBND cấp huyện. So với năm 2015, toàn tỉnh cũng đã tinh giản được
6.805 biên chế so với năm 2015, trong đó công chức giảm 582 người (khối Đảng
giảm 156 người chiếm 10,03%, khối Nhà nước giảm 376 người chiếm 10,21%),
viên chức giảm 6.223 người, chiếm 10,01%, trong đó có gần 4.500 biên chế viên
chức chuyển sang tự đảm bảo chi thường xuyên theo quyết định của UBND tỉnh.
Báo Tài nguyên và Môi trường (24/6) đăng bài “Nghệ An: Đẩy nhanh
tiến độ GPMB đường ven biển Nghi Sơn – Cửa Lò”: UBND tỉnh Nghệ An đã
yêu cầu UBND huyện Nghi Lộc và Thị xã Cửa Lò đẩy nhanh công tác GPMB
dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hoá) đến Cửa Lò (Nghệ An) – đoạn
từ điểm giao QL.46 đến TL.535 (Km 76+00-Km83+500). So với yêu cầu đề ra,
tiến độ thực hiện của các địa phương vẫn còn chậm, hiện còn 1,33km đoạn qua
khu dân cư chưa được bàn giao mặt bằng. Theo báo cáo của chủ đầu tư, nguyên
nhân chủ yếu là do công tác phê duyệt giá đất nơi đi, nơi đến chậm, chưa tổ
chức bốc thăm và phê duyệt phương án giao đất tái định cư, công tác xây dựng
khu tái định cư triển khai chậm nên chưa bàn giao đất cho các hộ xây dựng nơi ở
mới.

VĂN HÓA - XÃ HỘI
* Các hoạt động trao quà, ủng hộ lực lượng phòng, chống dịch Covid19
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Báo Nghệ An (24/6) đăng bài “'Gian hàng 0 đồng' chia sẻ khó khăn
trong vùng dịch ở Diễn Châu”: Tại huyện Diễn Châu đang thực hiện giãn cách
xã hội theo Chỉ thị 15, trong đó có 6 xã phải cách ly nghiêm ngặt theo Chỉ thị 16
của Chính phủ để phòng chống dịch Covid-19: Diễn Thịnh, Diễn Trung, Diễn
Cát, Diễn Tân, Diễn Kim và xã Minh Châu. Để kịp thời hỗ trợ người dân cũng
như đội ngũ chống dịch nơi tuyến đầu, tại 6 xã này đều có "gian hàng 0 đồng"
và có đội ngũ shipper phục vụ người dân. Theo đó, toàn bộ nhu yếu phẩm thiết
yếu tại "gian hàng 0 đồng" đều do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện hỗ
trợ. Tại các “gian hàng 0 đồng” được bố trí lương thực, thực phẩm thiết yếu,
khẩu trang, nước rửa tay... Khi đội ngũ phòng dịch tuyến đầu tại địa phương và
người dân có nhu cầu thực sự, đặc biệt với những hoàn cảnh khó khăn, hộ
nghèo, hộ thuộc diện chính sách, thì đoàn thanh niên ship đến tận nơi.
Báo Nghệ An (24/6) đăng bài “'Triệu bữa cơm' hỗ trợ sinh viên, người
dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19”: Chương trình “Triệu bữa cơm” do
Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Tổ chức CARE
Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam
và 2 doanh nghiệp đồng hành triển khai từ ngày 10/4/2020. Tại Nghệ An, Tỉnh
đoàn, Hội LHTN tỉnh và Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An tiến hành trao tặng 200
suất cơm cho 200 người dân tại thôn Minh Tập (xã Minh Châu, huyện Diễn
Châu); 200 suất cho sinh viên các trường: Đại học Vinh, Đại học Y khoa Vinh,
Đại học SPKT Vinh, Cao đẳng VHNT và 100 suất cho 100 thanh niên công
nhân chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19.
Đài PTTH Nghệ An (29/6) đưa tin “Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh hỗ trợ
nhu yếu phẩm giúp người dân Nghệ An chống dịch”: Ngày 29/6, Hội Chữ
thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh đã trao tặng nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân Nghệ An
phòng, chống dịch Covid-19 thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh gồm: 600 kg gạo;
20 thùng sữa, 20 thùng mì tôm, 10 thùng nước và 200 tấm chắn chống giọt bắn.
Đài PTTH Nghệ An (29/6) đưa tin “Anh Sơn: Tặng quà chốt kiểm soát
phòng chống dịch khu vực biên giới Việt – Lào”: Ngày 29/6, lãnh đạo UBND
huyện Anh Sơn đã đi thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ và các lực
lượng tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 dọc tuyến biên
giới Việt – Lào; Trao tặng vật tư y tế phòng chống dịch cho huyện Xay Chăm
Phon, tỉnh Bôlykhămxay, CHDCND Lào. Tại cột mốc biên giới giữa 2 nước
Việt - Lào, Đoàn đã trao tặng vật tư y tế phòng chống dịch Covid- 19 cho huyện
Xay Chăm Phon, tỉnh Bôlykhămxay, CHDCND Lào, gồm: 13.000 khẩu trang y
tế; 15 máy đo thân nhiệt; 15 bình phun khử khuẩn; 2.000 găng tay y tế; 100 bộ
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đồ bảo hộ y tế và 200 lọ nước rửa tay sát khuẩn. Tổng trị giá các phần quà là 60
triệu đồng.
Đài PTTH Nghệ An (29/6) đưa tin “Trao hơn 2.000 suất ăn hỗ trợ
bệnh nhân khó khăn”: Nhằm giúp đỡ những bệnh nhân khó khăn và động viên
tinh thần lực lượng chốt trực phòng, chống Covid-19, Chi đoàn Đài PT-TH
Nghệ An phối hợp với Chi đoàn Sở Tài Chính trao hơn 2.000 suất ăn cho các
bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện và một số điểm
chốt kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh.
Đài PTTH Nghệ An (29/6) đưa tin “Quỹ bảo trợ trẻ em trao quà cho
trẻ em là F0 và F1 tại các điểm cách ly”: Ngày 29/6, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh
Nghệ An đã đến các điểm cách ly tặng quà cho trẻ em là F1 và F0. Đoàn đã đến
các điểm cách ly tại trường Cao đẳng nghề Kinh tế kỹ thuật số 1, Trường Mầm
non Sao Mai, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh, Khách sạn Vinh plaza và
Khách sạn Hữu Nghị để trao quà cho các trẻ em đang được cách ly tại đây. Dịp
này, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh đã trao 250 suất quà, mỗi suất gồm: bánh, kẹo, sữa
cho 61 em thuộc diện F1 và 11 em là F0 đang điều trị và cách ly tại 12 điểm
cách ly y tế tập trung của thành phố Vinh.
* Một số thông tin khác
Báo Pháp luật TPHCM (24/6) đưa tin “Phát hiện thi thể mẹ ôm con 6
tuổi dưới ao nước”: Ngày 24-6, cán bộ UBND xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu
cho biết vừa tìm và vớt được thi thể hai mẹ con chị Nguyễn Thị Tình (28 tuổi),
cháu Nguyễn Văn Khơi (6 tuổi, trú xóm 7, xã Ngọc Sơn) dưới ao nước. Trước
đó, chiều 23-6, hai mẹ con chị Tình rời nhà nhưng đến tối vẫn chưa về nên
người thân nghĩ hai mẹ con về quê ngoại. Đến hôm nay, người dân phát hiện
chiếc xe máy của chị Tình bên bờ ao nước, cách nhà chị khoảng 1 km.
Báo Nghệ An (24/6) đưa tin “Công bố Chỉ số Cải cách hành chính
năm 2020: Nghệ An tăng 6 bậc”: Theo kết quả công bố Chỉ số cải cách hành
chính (CCHC) năm 2020 của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ,
năm 2020 Nghệ An đạt 85,28 điểm, xếp thứ 18/63 tỉnh, thành phố, tăng 6 bậc so
với năm 2019.
Đài PTTH Nghệ An (24/6) đưa tin “Phạt 110 triệu đồng 4 cơ sở kinh
doanh xăng dầu vi phạm”: Đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra 21 doanh
nghiệp và cửa hàng bán lẻ xăng dầu; xử lý 4 cơ sở với số tiền xử phạt 110 triệu
đồng; tước quyền sử dụng Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Tổng đại lý kinh
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doanh xăng dầu đối với 2 doanh nghiệp là kết quả bước đầu sau hơn 1 tháng
kiểm tra kinh doanh xăng dầu của đoàn liên ngành trên địa bàn tỉnh Nghệ
An.Đoàn còn phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 7 - Cục Quản lý thị trường
tỉnh Nghệ An kiểm tra và xử lý 2 vụ xăng E5 Ron 92 giả chất lượng tại địa bàn
huyện Con Cuông. Trong đó có 1 vụ xử lý hành chính số tiền 23 triệu đồng, 1 vụ
vi phạm đang chuyển hồ sơ cho Công an huyện Con Cuông điều tra.
Báo Nghệ An, Đài PTTH Nghệ An (28/6) đưa tin “Nỗ lực dập đám
cháy rừng thông hơn 20 năm tuổi tại Hưng Nguyên”: Khoảng 6h30' ngày
28/6, tại khu vực núi Đại Huệ, xóm Phúc Điền, xã Hưng Tây, huyện Hưng
Nguyên đã xảy ra 1 đám cháy rừng thông hơn 20 năm tuổi. Bộ CHQS tỉnh phối
hợp với huyện Hưng Nguyên điều động hơn 300 cán bộ, chiến sỹ Quân đội,
Công an, Lực lượng phòng cháy chữa cháy, Dân quân tự vệ, nhân dân xã Hưng
Tây cùng 3 xe chữa cháy và các loại phương tiện kỹ thuật tham gia chữa cháy
rừng tại Hưng Nguyên. Sau hơn 3 giờ đồng hồ dập lửa và phát đường băng cản
lửa, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy. Theo thống kê ban đầu,
gần 3ha rừng thông đã bị thiêu rụi.
Báo Nghệ An (29/6) đưa tin “Nghệ An chốt phương án thi tốt nghiệp
THPT năm 2021”: Liên quan đến Kỳ thi năm nay, hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo
đã quyết định chia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 thành 2 đợt. Theo đó, đợt 1 tổ
chức vào ngày 7 và 8/7. Đợt 2 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, gồm
các thí sinh thuộc nhóm F0, F1, F2 theo phân loại của ngành Y tế, thí sinh cư trú
trong khu vực đang bị phong tỏa, thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị của Thủ
tướng Chính phủ để thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
Tại Nghệ An, mặc dù trên địa bàn tỉnh vẫn đang có thí sinh thuộc diện F1 và F2
nhưng việc tổ chức Kỳ thi vẫn diễn ra bình thường để đảm bảo quyền lợi cho
các thí sinh. Nếu thí sinh thuộc khu vực cách ly đặc biệt thì sẽ phải thi đợt 2 để
thực hiện đúng quy định về phòng bệnh Covid-19.
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